DO 15 GRUDNIA 2019

PRZEGLĄD JESIENNY

WŁAŚCIWY OLEJ,
WŁAŚCIWA OCHRONA!
Uniwersalny olej przekładniowy Nexplore przeznaczony do traktorów,
maszyn rolniczych i maszyn do robót ziemnych. Idealny do stosowania
w tradycyjnych skrzyniach biegów, przekładni typu „Power-shift”
oraz „Shuttle-shift”, do napędów tylnych wyposażonych w hamulce
olejowe, reduktorów bocznych, reduktorów kół, dyferencjałów,
podnośników hydraulicznych, kół pasowych mocujących, urządzeń
układów kierowniczych mechanicznych i hydrostatycznych.
Specyfikacje
MAT 3525

Twój Dealer Case IH

DESZCZ
KORZYŚCI
DO
Wszystkie zdjęcia przedstawione są jedynie zdjęciami poglądowymi i mogą różnić się od rzeczywistości. Zastrzegamy sobie
prawo do zmiany oferty oraz błędów w druku.

NAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWO

15%

RABATU NA
ORYGINALNE CZĘŚCI

NAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWO

DO 15 GRUDNIA 2019

ROZPOCZNIJ SEZON Z CASE IH
CZĘŚCI I SERWIS DLA TWOICH MASZYN

KABINA LUB POMOST

Aby pracować efektywnie i szybko, bez względu na rodzaj pracy, maszyny muszą być zadbane i
dobrze przygotowane. Upewnij się, że wszystkie Twoje części są nadal w optymalnym stanie,
oddając maszyny w ręce doświadczonych techników lokalnego dealera Case IH w ramach
PRZEGLĄDU JESIENNEGO.

nn Filtr powietrza kabiny
nn Klimatyzacja
nn Ogrzewanie/wentylacja

PRZEGLĄD JESIENNY
7 POWODÓW WYBORU CASE IH
nnEFEKTYWNOŚĆ - kontrola z wykorzystaniem najnowszej

AFS

technologii
nnWSPARCIE - pomoc na najwyższym poziomie ze strony

nn Prawidłowe

działanie

zespołu serwisowego Case IH
OBWODY HYDRAULICZNE
nn Ciśnienie w obwodach niskiego

i wysokiego ciśnienia

OBWODY ELEKTRYCZNE/ELEKTRONICZNE
nn Funkcje ogólne
nn Alarmy, kody błędów i urządzenia zabezpieczające
nn Kontrola obciążenia
nn Ogólny stan

nnSERWIS - dostosowany do Twoich wymagań
nnJAKOŚĆ - oryginalne części Case IH
nnSTOSUNEK WARTOŚCI DO CENY - jakość po

najkorzystniejszej cenie

nn Wymiana oleju i filtra, w razie

nnFACHOWA WIEDZA - doświadczeni i wykwalifikowani

nn Działanie rozdzielaczy

nnBLISKOŚĆ - zespoły Case IH znają Ciebie i Twoje maszyny

potrzeby

PRZYŁĄCZA
nn Kontrola

technicy

80

PUNKTOWY
PRZEGLĄD

ZWIĘKSZAJ EFEKTYWNOŚĆ CIĄGNIKA
Wziąwszy pod uwagę jak ważną rolę pełni ciągnik, należy
pieczołowicie o niego dbać i wymieniać części w przypadku
wykrycia najmniejszych oznak zużycia. Kompletny przegląd
wykonany przez doświadczonych fachowców znacznie
zredukuje ryzyko niepożądanych przestojów.
UKŁAD CHŁODZENIA
nn Płyny chłodzące
nn Komponenty

i nieszczelności

PRZEDNI PODNOŚNIK/WOM
nn Działanie
nn Szczelność

HAMULCE I KOŁA
nn Test hamulców i kontrola

WŁAŚCIWY
OLEJ,
WŁAŚCIWA
OCHRONA!

komponentów

Szczegóły oferty przeglądu jesiennego u autoryzowanego
Dealera Case IH. Oferta ważna do 15 grudnia 2019.

SILNIK

UKŁAD KIEROWNICZY

nn Olej/filtry paliwa/filtry powietrza
nn Pasy
nn Kontrola obciążenia
nn System DEF/SCR/DOC
nn Ogólny stan

nn Kontrola
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nn Stan obręczy, tarcz i opon
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